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साल्मन माशाचा परतीचा  
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मराठी अनुवाद: सुशील मेन्सन 



सकाळ झाली. 
सरू्योदर्य झाला.  

अकु छोटे छोटे मासे पाहार्यला आला.  



हे साल्मन मास ेआहेत.  

त ेकधीतरी मोठे होतील.  

तेव्हा ते खाण्र्यार्योग्र्य होतील.  

पण अकुला साल्मन खार्यची इच्छा नव्हती.  
त ेककती सुुंदर छोटेसे असतात!  

अकुला तर्याुंना फक्त बघत बसार्यला आवडते. 



अकुने एका माणसाला साल्मन पकडत असताना 
पाहहले.  

तो प्रतरे्यक माशावर एक लेबल लावत होता.  

आणण मग मासा पनु्हा पाण्र्यात सोडत होता.  

“तुम्ही साल्मनवर लेबल का लावतार्य?” अकुने 
ववचारल.े  

“मला साल्मनबद्दल जास्त माहहती हवीर्य,” तो 
माणूस म्हणाला.  

“त ेकुठेकुठे जातात आणण पनु्हा इथे परततात 
तेव्हा ककती मोठे झालेले असतात, हे शोधार्यचुंर्य 
मला. जेव्हा लोक लेबल लावलेला मासा पकडतील 
तेव्हा ते मला पत्र ललहून कळवतील. मासा कुठे 
सापडला हे कळल्र्यावर तो कुठे कुठे प्रवास करतो 
र्याची माहहती लमळेल मला.” 



तर्या माणसान ेमाशाला लेबल कसे 
लावतात, त ेअकुला दाखवले. 
अकुसाठी तर्याने एका छोट्र्याशा 
साल्मनवर एक लेबल लावले. 

“हे लाल लेबल,” तो माणूस म्हणाला, 
“आता लाल लेबल असलेला हा मासा 
तुझा आहे. हा परतेल तेव्हा तुला र्या 
लेबलवरून तर्याची ओळख पटेल.” 

“मी र्या साल्मनला लाल लेबल अशीच 
हाक मारीन,” अकु म्हणाला.  

“कधीतरी हा लाल लेबल मोठा होईल. 
मग तो दरूवर ननघनू जाईल.” “मग तो परतेल. 

माहहतीर्य मला. 
मी वाट पाहीन तर्याची.” 



आता साल्मन मोठे झाले आहेत. 
त ेननघनू जाण्र्याची वेळ आली आहे.  
त ेघरापासनू खूप दरू जात आहेत. 
लाल लेबलसदु्धा र्या माशाुंमध्रे्य आहे. 
वेगवान प्रवाह तर्याुंना नदीच्र्या 
खालच्र्या अुंगाला जाण्र्यास मदत 
करतो.  



आता त ेनदीच्र्या खालच्र्या अुंगाकड ेगेले.   

छोट्र्या साल्मनना कुणीच अडव ूशकत नाहीत. 
लाल लेबललासदु्धा कुणी अडव ूशकत नाहीत.  

इथे पाणी खाली पडते 
आणण तर्याला खपू वेग असतो.  

पण खाली पडणाऱ्र्या पाण्र्यातही मासे पोहतात.  

लाल लेबलसुदु्धा तर्याुंच्र्यासोबत पोहतो.  



ककतरे्यक आठवड ेलोटले. 
लाल लेबल आता घरापासनू खूप खूप 
दरूवर गेला आहे.  
आता तो इतर बऱ्र्याच माशाुंसोबत 
आहे.  

त ेसगळे नदीच्र्या खालच्र्या अुंगाला 
जातात.   
त ेपोहता पोहताच खातात.  
लाल लेबलसदु्धा खालच्र्या अुंगाला 
जाता जाता पोट भरून खातो.   



पक्षर्याुंपासनू साुंभाळून राहा!  
पक्षी छोट्र्या माशाुंना पकडू पाहातात. 
तर्याुंना साल्मनला खार्यच ेअसते.  
त ेलाल लेबललासदु्धा खाऊ शकतात.  
र्या पक्षर्याला एक छोटासा मासा 
लमळाला.  
पण लाल लेबल वेळेवर ननसटला नतथनू.  

तो वेगाने पोहत दरू ननघनू गेला.  
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शवेटी साल्मन मासे समदु्रात पोहोचतात.  
त ेसमदु्राच्र्या खाऱ्र्या पाण्र्याचा आणण 
लाटाुंचा अनभुव घेतात.  

त ेखूप उड्र्या मारतात. 
लाल लेबलसदु्धा उड्र्या मारतो.  



आता त ेखाऊ लागतात. 
नतथे खार्यला खूप काही आहे. 
लाल लेबलने एवढे अन्न आजवर कधीच 
पाहहले नाही.   

नतथ ेआणखी छान छान गोष्टी आहेत.  

लाल लेबल जे काही पकडतो त ेसगळुं 
खाऊन टाकतो.   

तर्याची क्षमता अफाट आहे.  

भरपरू खाऊन खाऊन तो लवकर मोठा होतो.  
पण जरा बाहेर तरी बघ, लाल लेबल!  



तो बघ मोठा मासा!  

तो लाल लेबलचा पाठलाग करतो. 
लाल लेबल शक्र्य नततक्र्या वेगान ेपोहतो.  
लाल लेबल स्वत:ला वाचव ूशकतो का?  



वाचवले तर्याने स्वत:ला!  

थोडक्र्यात वाचला. 
लाल लेबल र्यावेळी तरी सरुक्षक्षत राहहला. 
पण र्यापढेु तर्याने सावध राहार्यला हवे.  

पाण्र्यात मोठे मासे खपू आहेत.  
तर्याुंना छोट्र्या साल्मन माशाुंना 
खार्यच ेअसत.े  



चार वर्ष ेसरतात. 
लाल लेबल मोठा झाला आहे. 
आता तो खूप मोठा साल्मन मासा 
आहे.  

आता तो सवव प्रकारच ेखाद्य खातो. 

तो सतत खात असतो.  

आता तो मोठा आणण बळकट झाला 
आहे.  

आता तो छोटे मासेसदु्धा खातो.  



आणण मग एक हदवस 
लाल लेबल खाणे बुंद करतो. 
आता तो पनु्हा नदीकड ेजाऊ लागतो. 
फार पवूी सोडून आलेल्र्या नदीकड.े  

नतथ ेपोहोचण्र्यासाठी तो हदवसरात्र पोहतो. 
तो इतर साल्मनसोबत पोहतो. 
त ेसगळे पनु्हा नदीकड ेजात आहेत.  



त ेपनु्हा मोठ्र्या नदीत पोहोचतात. 
लाल लेबल आणण इतर मासे 
पाण्र्याबाहेर झपे घेतात.  

नदीतील पाण्र्याचा अनभुव घेताच त े
आनुंदान ेसारख्र्या उड्र्या मारू 
लागतात.  

र्याच मागावने लाल लेबलला पढेु 
जार्यच ेआहे.  

तर्याला खूप दरू जार्यच ेआहे, नदीच्र्या 
वरच्र्या अुंगाला.  
तर्याला तर्या छोट्र्याशा डबक्र्यात 
जार्यच ेआहे, जजथे तो जन्मला होता.  



आता सगळे साल्मन नदीत पोहोचले आहेत.  

लाल लेबल शक्र्य नततक्र्या वेगाने पोहतो.  

तो खाण्र्यासाठीसदु्धा थाुंबत नाही.  

तो झोपण्र्यासाठीसदु्धा थाुंबत नाही.  

तो पोहतच राहातो, पोहतच राहातो.  

तर्याला खूप दरूचा पल्ला गाठार्यचा आहे. 
तर्याला शक्र्य नततक्र्या वगेान ेपोहाव ेलागेल.  



तर्याला काही खाण्र्यासारखे हदसते.  

कदाचचत छोटासा मासा.  

तो हदसार्यलासदु्धा मस्त आहे.  

लाल लेबल तर्याच्र्याजवळ जातो.  

पण नाही –  
तर्याला र्यावळेी काही खावेसे वाटत 
नाही.  

तर्याच्र्याकड ेखाण्र्यासाठी वेळ नाही.  
तर्याला नदीच्र्या वरच्र्या अुंगाला 
जार्यच ेआहे.  



पण हे कार्य?  

लाल लेबल थाुंबला का इथेच?  

तो पकडला गेला!  

तो जाळ्र्यात फसला, इतर माशाुंसोबत. 
आता कार्य करणार लाल लेबल? 
तर्याला नदीच्र्या वरच्र्या अुंगाला जार्यच े
आहे. 
पण जाळ्र्यातून सटुार्यच ेकसे?  

 



तो उडी मारतो! 
तो शक्र्य नततकी उुंच झपे घेतो. 
आणण मग तो जाळ्र्यातून बाहेर ननसटतो. 
पनु्हा नदीत जातो.  
आता तो स्वतुंत्र आहे. 
तो नदीच्र्या वरच्र्या अुंगाला जाऊ शकतो.  



खूप हदवसाुंनी तो एका मोठ्र्या 
लभुंतीसमोर पोहोचतो.  

ही लभुंत नदीच्र्या चारही बाुंजुुंना  आहे.  

लाल लेबल पनु्हा उडी मारतो. 
तो उुंच उडी मारतो.  
पण लभुंत खूपच उुंच आहे.  

तो लभुंतीवरून पललकड ेकसा जाऊ शकेल? 
तर्याला ती लभुंत पार करावीच लागेल.  



लाल लेबल पोहत कोपऱ्र्यातील पार्यऱ्र्याुंकड े
रे्यतो. 
तो नतथे पाण्र्याच्र्या वगेवान प्रवाहाचा अुंदाज 
घेतो.  

तो पनु्हा उडी मारतो. 
तो पाण्र्याच्र्या बाहेर उुंच उडी मारतो.  
इतर मासेसदु्धा उड्र्या मारतात.  

मोठी लभुंत पार करण्र्याचा हाच एकमेव 
मागव आहे.  

साल्मनला नदीच्र्या वरच्र्या अुंगाला 
जाण्र्यात मदत होण्र्यासाठीच माणसाुंनी र्या 
पार्यऱ्र्या बनवल्र्या आहेत.  

लाल लेबल पनु्हा पनु्हा उड्र्या मारतो.  
प्रतरे्यक उडी तर्याला आणखी वर नेते. 
एवढ्र्या उड्र्या मारणे हे कठोर मेहनतीच े
काम आहे.   

पण लाल लेबल थाुंबत नाही. 

तर्याला मोठी लभुंत पार करून नदीच्र्या 
वरच्र्या अुंगाला जावेच लागेल.   



शवेटी तो लभुंतीच्र्या वर पोहोचतो.  

तो वरच्र्या पाण्र्यात पडतो.  

एवढ्र्या उड्र्या मारणे हे कष्टाच ेकाम होते.  

आता तो पाण्र्यात ववश्ाुंती घेणार.  

पण फार काळ नाही.  

लवकरच तो पनु्हा पढेु जाणार -  

नदीच्र्या वरच्र्या अुंगाकड.े   



लाल लेबल खूप वेळ पोहतो. 
तो खात नाही, झोपत नाही.  

आता नदी लहान झाली आहे.  

पण पाणी वगेाने वाहात आहे.   

इथे नेहमीच काहीतरी धोका असतो.  
र्यावेळी नतथे एक भकेुले अस्वल आहे. 
बघा, त ेलाल लेबलला पकडार्यचा प्रर्यत्न 
करत.े पण तर्याच्र्या धारदार नख्र्याुंमधनू 
तो ननसटतो.  

लाल लेबल पढेु जातो - 



पढेु नदी आणखी अरुं द आहे. 
पण नतचा प्रवाह वगेाने वाहात आहे. 
सावध राहा, लाल लेबल!  

नतथ ेस्थाननक इुंडडर्यन लोकाुंकड े
लाुंब, टोकदार काठ्र्या आहेत.  

तर्याुंना साल्मन खाण्र्याची इच्छा आहे.  

पण लाल लेबल वेळेवर उडी मारून 
ननसटतो.  



तो खपू वेगाने पोहू लागतो. 

आता फार वळे उरला नाही तर्याच्र्याकडे. तर्याला 
लवकरात लवकर नतथे पोहोचार्यला हवे. 

तो एका छोट्र्याशा झऱ्र्यावर उडी घेतो.  

 

 

शक्र्य नततक्र्या वगेान े 

तो सतत पोहत राहातो. 

तो वेगाने उुंच टेकड्र्याुंवर चढतो.  



आता लाल लेबल आपल्र्या घरानजजक 
आहे.  

तर्याच ेघर झऱ्र्याच्र्या थेट वरच्र्या अुंगाला 
आहे. नतथेच तर्याचा जन्म झाला होता. 
तो उडी मारतो.  

पण पनु्हा खाली पडतो.  

तो झऱ्र्याच्र्या वरच्र्या अुंगाला उडी मारू 
शकेल का?  

तो पनु्हा उडी मारतो.  
र्यावेळी तो उुंच उडी मारतो.  

तो उुंच उुंच जातो.  

पण तो वरच्र्या अुंगाला पोहोचत नाही.  

तो पनु्हा खाली पडतो.  



आणण आता एक शवेटची मोठ्ठी उडी! 
उुंच – आणखी उुंच –  

बघा तर्या उडीकड!े  

लाल लेबल र्यशस्वी झाला. 

आता तो झऱ्र्याच्र्या वरच्र्या अुंगाला आहे.  

 



सरतेशवेटी लाल लेबल घरी पोहोचतो.  

कधी तो इथे एक छोटासा मासा होता. 
आणण आता तो एक मोठा साल्मन आहे.  

तो अुंडी घालण्र्यासाठी घरी परतला आहे. 
नदीच्र्या तळाशी असलेल्र्या भोकाुंमध्रे्य तो 
अुंडी घालणार आहे.  

आपल्र्या शपेटीच्र्या मदतीन ेतो भोके बनवतो.  



पण बघा, इथे परत अकु हजर आहे.  

तो नदीत मासे पकडार्यला आला आहे.  

तर्याच्र्यासोबत तर्याची छोटी बहीण आहे.  

लाल लेबलला पाहून अकुला आनुंद होतो.  

तो आपल्र्या बहहणीला म्हणतो,  

“बघ, माझा मासा परत आलार्य. मी लहान 
होतो तुझ्र्याएवढा, तेव्हा एका माणसाने र्या 
माशावर लाल लेबल लावलुं, माझ्र्यासाठी. 
आणण आता तो पनु्हा घरी आलार्य. मी तर्या 
माणसाला ललहून कळवतो.   

मी तर्याला कळवतो की लाल लेबल 
घरी परतलार्य, अुंडी घालण्र्यासाठी.” 



आता लाल लेबल खपू थकला आहे. 

तर्याच्र्यात पोहण्र्याचीही ताकद उरली नाही. 

तर्याच्र्यात खाण्र्याचीही ताकद उरली नाही.  

अकु आणण तर्याची बहीण तर्याला ववश्ाुंती घेताना बघतात.  

तो आता म्हातारा झाला आहे आणण तर्याच ेकाम पणूव झाले 
आहे.  

समाप्त 


